UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”
DIN BACĂU
Facultatea de Litere
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel./ fax ++40-234-588884
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro

Nr. 237 /08.02.2022

Aprobat în C.F. din 09.02.2022

Regulament de organizare şi funcţionare a revistei studenţeşti
RO-BRIT STUDENT JOURNAL

DECAN,
Conf. univ.dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei

Prenumele şi numele
AVIZAT - Consiliul Facultăţii de
Litere

Decan,
Conf. univ.dr. Brîndușa-Mariana
Amălăncei

Elaborat – Editor-şef

Lect. univ. dr. Raluca Galiţa

EDIŢIA 2

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Semnătura

EXEMPLAR NR. 1

Intră în vigoare începând cu data de 09.02.2022

PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.
- Document controlat -

REGULAMENT
Regulament de organizare şi funcţionare a revistei
studențești RO-BRIT

Pag./Total pag.
Data

1/2

Ediţie/Revizie

2/ 0 1 2 3 4 5

07.02.2022

CADRUL LEGAL
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu următoarele documente:
R-11.06-01 – Regulament privind organizarea și funcționarea Editurii „Alma Mater” a
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;
R-11.06-02 – Regulament cadru de organizare și funcționare a revistelor/publicațiilor periodice
aflate sub egida Editurii „Alma Mater” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
CAPITOLUL I. PREAMBUL
Prezentul regulament stabilește şi descrie modul de organizare și funcționare a revistei
studențești RO-BRIT STUDENT JOURNAL, revista studenţilor anglofoni ai Facultăţii de
Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
CAPITOLUL II. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Revista este realizată la propunerea și sub coordonarea Facultăţii de Litere a Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău şi a sub-colectivului de limba şi literatura engleză de la
Departamentul de limbi şi literaturi străine.
Art. 2 Revista este editată sub egida Editurii „Alma Mater” a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău şi este supervizată de Comisia pentru cercetare științifică, creație artistică,
performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci.
Art. 3 Revista studenţească RO-BRIT are o apariţie anuală.
Art. 4 Finanțarea publicării revistei se realizează din fondurile Universității.
Art. 5 Revista studenţească RO-BRIT îşi asumă următoarele obligaţii:
- să reflecte activitatea de cercetare a studenţilor anglofoni din cadrul Facultăţii de Litere, în
principal, şi a studenţilor de la alte facultăţi ale Universităţii, în secundar, care studiază limba
engleză;
- să asigure studenţilor de la Facultatea de de Litere o modalitate de a pune în practică
elementele teoretice dobândite în cadrul pregătirii de specialitate în domeniul Limbii şi
literaturii engleze;
- să susţină creativitatea studenţească, atât în ceea ce priveşte realizarea de texte şi imagini, cât
şi la nivelul editării acestora;
- să dezvolte spiritul critic, abilităţile de lucru în echipă, competenţele de comunicare atât în
cadrul echipei editoriale studenţeşti, cât şi în raport cu alte categorii de public, la nivel
instituţional-academic;
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CAPITOLUL III.
PREZENTAREA ŞI ORGANIZAREA REVISTEI
Art. 6 Revista studenţească RO-BRIT STUDENT JOURNAL publică studii şi eseuri cu
caracter ştiinţific, rod al activităţii academice a studenţilor, precum și texte de opinie, recenzii,
reportaje, interviuri, anchete realizate de către aceștia.
Art. 7 Revista are o pagină de prezentare în cadrul site-ului Facultăţii:
https://www.ub.ro/litere/studenti/reviste-studentesti, unde se regăsesc toate numerele revistei.
Art. 8 Revista RO-BRIT STUDENT JOURNAL își stabilește structura organizatorică
(prezentată în Anexa 1), care este aprobată în Consiliul Facultății. Aceasta este formată din: un
editor-şef, un comitet editorial format din cadre didactice, un responsabil de număr, un editor
de supliment (cadru didactic) şi editori tehnici din rândul studenților (componenţa acestui
comitet poate varia, în funcţie de parcursul academic al studenţilor, absolvenţii fiind înlocuiţi
cu alţi studenţi).
Art. 9 Editorul-șef reprezintă conducerea executivă a revistei.
Art. 10 Comitetul editorial asigură partea tehnică a activității de editare: tehnoredactare,
corectură etc. Comitetul editorial se întrunește în ședințe semestriale sau ori de câte ori este
necesar.
Art. 11 Activitatea editorului-șef și a comitetului editorial este evaluată de către Consiliul
Facultății, care poate decide înlocuirea acestora în situația în care activitatea revistei este
necorespunzătoare.
Art. 12 Responsabilul de număr este propus, cu cel puţin 6 luni înainte, de către editorul-şef și
aprobat de Consiliul Facultății. Responsabilul de număr asigură corespondenţa cu autorii şi
comitetul editorial, tehnoredactează si editează numărul, cu sprijinul editorilor tehnici.
Art. 13 Editorul-șef:
a) conduce comitetul editorial;
b) realizează Raportul anual al revistei;
c) selectează editorii tehnici din rândul studenților;
d) păstrează arhiva revistei.
Art. 14 Editorii și editorul de supliment:
a) solicită, obțin, selectează, propun materiale pentru întocmirea cuprinsului revistei;
b) coordonează studenții în redactarea materialelor;
c) propun studenți pentru editori tehnici;
d) monitorizează activitățile redacționale.
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Art. 15 Editorii tehnici:
a) tehnoredactează materialele în vederea publicării;
b) aranjează materialele în formatul revistei.
Art. 16 Lucrările incluse în revistă vor fi testate, înainte de publicare, cu softul antiplagiat
achiziţionat de Universitate.
CAP. IV DISPOZIŢII FINALE
Art. 17 Revista va purta atât sigla Editurii, cât și sigla Universității.
Art. 18 Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Facultăţii de Litere a
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău din data de 09.02.2022 și intră în vigoare începând
cu data de 09.02.2022.

Anexe
Anexa 1: Componența comitetelor din structura organizatorică
Anexa 2: Norme de redactare
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ANEXA 1
Componența comitetelor din structura organizatorică

Editor-șef:
Lector dr. Raluca Galița

Comitetul editorial:
Prof.univ.dr. Elena Bonta
Conf.univ.dr. Mihaela Culea
Conf.univ.dr. Nadia-Nicoleta Morărașu
Conf.univ.dr. Andreia-Irina Suciu
Lector univ. dr. Cătălina Bălinișteanu-Furdu
Asist.univ.dr. Gabriela Andrioai
Editor – supliment:
Conf.univ.dr. Elena Ciobanu

Responsabil de număr: variază anual
Editori tehnici 2022:
Iulian Hodorog, EF II
Gabriela-Miruna Irimia (Hârțan), EF II

07.02.2022
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ANEXA 2
Norme de redactare

Lucrările trebuie să aibă dimensiunea A4, spațiere la un rând, 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga),
Times New Roman, dimensiunea fontului 12 (chiar și în tabele și exemple) și trebuie să aibă
până la 5 pagini (note de subsol și referințe incluse).
Paginile nu se numerotează.
Lucrările trebuie să includă:
- Titlu, centrat, bold/îngroşat
Ex: The Climax of Feminine Individual Identity
- numele autorului (autorilor) și al coordonatorului – sub titlu, aliniat la dreapta, exact ca în
exemplul de mai jos:
Cristina Rebegea, III, E-F
Coordinator: PhD Lecturer …………………
- capitole și subcapitole: 1. (titlul capitolului în bold), 1.1. (titlul subcapitolului în italice), 1.2.,
1.3. etc.;
- imaginile (dacă există) trebuie să fie salvate ca jpeg;
- note de subsol (la fel ca referințele + pagina/paginile);
- bibliografie (la finalul articolului)
Referințele bibliografice trebuie enumerate complet la sfârșitul lucrării, în ordinea alfabetică
a autorilor, cu detalii bibliografice complete. Titlurile revistelor și cărților trebuie să fie
complete și cu caractere italice. Titlurile articolelor nu trebuie să fie scrise cu caractere italice
(a se vedea mai jos – Bouissac, Fisch). Trebuie incluse toate sursele de internet cu
adresa/linkul și data de acces adecvate. Trebuie inclusă și sursa pentru fotografii/imagini.
Nu se utilizează forme contrase, cum ar fi don’t, can’t – se folosesc, în schimb, do not sau
cannot.
Bibliografia trebuie prezentată exact după cum urmează:
Barthes, Roland, Elements of Semiology, Boston, Beacon Press, 1970.
Bolaffi, G., Bracalenti, R., Braham, P., and Gindro, S., Dictionary of Race, Ethnicity
and Culture, London, Sage Publications, 2003.
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Bouissac, Paul, The ‘Golden Legend’ of Semiotics. Semiotica 17 (4), Marcel Danesi
(ed.), 371–382, Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 1976.
Cannon, John & Hargreaves, Anne, The Kings and Queens of Britain, Oxford, Oxford
University Press, 2001.
Lawrence, David Herbert, The Rainbow, London, Penguin Books, 1995.
Stubbs, M., Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language,
Oxford, Basil Blackwell Ltd, 1983.
http://www.nbcnews.com/business/student-loan-debt-hits-record-high-study-shows1C6542975, accessed January 4, 2021.

